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Dessverre er det svært mange som ikke kommer på
årsmøter i det hele tatt. Både fordi de er redde for å
bli «påpakket» et verv, men også fordi man er sjenert
og ikke kjenner noen. Det er selvsagt helt greit å
ikke delta, men husk at du er hjertelig velkommen.
Eli Eiklid

LEDER Eli Eiklid

Årsmøtetid og medlemsansvar
Det er årsmøtetid i lagene våre.

Atter andre går på årsmøter fordi det er en arena man treffer

For for noen er dette vårens

andre forbundsmedlemmer. Ofte får man litt å spise, det er

vakreste eventyr, for andre gir det nesten litt «klump i magen»

tid til småprat, og som i alle andre fora så er det i pausene

fordi man vurderer hvorvidt man skal gå eller la være. For

mellom det formelle mye skjer.

meg er det naturlig å gå på årsmøtet i mitt lag, ikke fordi jeg
er styreleder i landsstyret, men fordi jeg alltid har gjort det.

Dessverre er det svært mange som ikke kommer på årsmøter

Prioritert det. Jeg liker å være der det skjer, påvirke og ta ansvar.

i det hele tatt. Både fordi de er redde for å bli «påpakket» et

Derfor har jeg også hatt mange verv – både i styret og ellers.

verv, men også fordi man er sjenert og ikke kjenner noen. Det

Sånn er jeg som person, på godt og vondt.

er selvsagt helt greit å ikke delta, men husk at du er hjertelig
velkommen. Lagenes årsmøter skal være en arena for alle.

Det er slett ikke alle som går på årsmøter som ønsker verv. Men

Både de som tenker at «nå» har jeg tid og overskudd, de som

de har kanskje innspill og tanker om hvilken retning laget skal

har konkrete innspill eller for de som ønsker seg et fellesskap.

gå i. Som hvilke prioriteringer som skal gjøres, og kanskje hvilke
lokale politiske saken man bør jobbe frem. Det er dette som

Jeg har sagt det før og jeg sier det igjen, det er i lagene våre

er motivasjonen til Gudrun Holmøy (side 4) som er medlem i

det skjer. Dette står jeg for. Lagene er nemlig hjertet i vår

Oslolaget. Hun har vært med i 25 år, og nesten årlig deltatt

organisasjon.

på lagets årsmøter. Hennes mål har vært å snakke om saker
Til alle der ute – LYKKE TIL MED ALLE ÅRSMØTENE.

og aktiviteter som er viktig for henne og datteren Gunvor.
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En stødig traver
I 25 år har Gudrun Holmøy vært medlem i Personskadeforbundet LTN. Også i år regner hun med å delta på
Oslolagets årsmøte. – Jeg aldri hatt et verv i laget, men forbundet er viktig, så derfor prioriterer jeg dette,
sier hun.
TEKST: Gunn Kvalsvik FOTO: Privat

På tvers og på langs av landet vårt har

rammet av en alvorlig bilulykke.

Personskadeforbundet LTN til sammen

prognoser, og som ikke kunne snakke eller hadde lyd, hadde ufrivillige bevegelser

32 lokal- eller fylkeslag. Antall personer

- Det var på Sunnaas vi hørte om for-

som er medlemmer i de ulike lagene va-

bundet første gangen. Jeg mener det var

(ataxi) og en kropp som ikke fungerte.

rierer, det samme gjelder hvor mange

en sosionom som informerte oss om LTN

- Det var nok vanskeligere å være pårø-

som er aktive og hvilke aktiviteter og

(som det den gang het). LTN var ukjent

rende da enn nå siden det ikke var noen

prioriteringer som gjøres.

for oss, alt var nytt og vi skjønte egentlig

plass til oss der ute. Selv om legen kjeftet

ikke så mye! Alle som har vært rammet

på meg og sa jeg brøt reglene, sov jeg

Lagene er uansett viktige, fordi det er

av en ulykke vet hvilket kaos man ramler

på rommet til Gunvor. Jeg følte at jeg

der ute folk møter forbundet. Ikke uten

inn i. Selvsagt følelsesmessig, men også

ikke hadde noe valg, at jeg ikke kunne

grunn kalles lagene for forbundets hjerte.

rundt alt det praktiske. Først og fremst

la min 9 år gamle datter ligge alene. Å

trengte vi en god advokat, noe vi heldig-

ta med søsken, som da var 12 og 16 år

TRENGTE INFORMASJON

vis fikk ordnet gjennom forbundet, sier

gamle, var heller ikke populært. Likevel

Gudrun Holmøy har vært medlem i for-

Gudrun. Det ble veldig viktig!

tok vi dem med.

pet ble tegnet etter at hennes datter,

Hun forteller om måneder ved Sunnaas.

Da det første sjokket var i ferd med å

som den gang bare var 9 år gammel, ble

Om datteren Gunvor som fikk dårlige

gi seg, ble Gudrun transformert til lø-

bundet siden 1996. Familiemedlemsska-

vemamma. Hun nektet å godta at potensialet til dattera ikke var større enn
det legene forespeilet.
- Min mann, som er fra Storbritannia og
god til å fortelle historier, var den som
lokket ut lyden av dattera vår. Midt i en
av historiene kom der brått en lyd, et
forsiktig latteruttrykk. Kanskje fordi jeg
er utdannet som ergoterapeut, tenkte jeg
der og da, at her er det større muligheter
enn vi først trodde.
FORBUNDET OG AKTIVITETER
Familielivet på Bøler i Oslo ble annerledes enn det de hadde tenkt. Naboer,
venner og familie stilte opp, men Gudrun
GUDRUN OG FAMILIEN tegnet familiemedlemsskap for 25 år siden. De har aldri vurdert å melde seg ut.
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Det som har vært min kanskje viktigste rolle som
pårørende i Personskadeforbundet LTN er som
brukermedvirker, alt fra forskningsprosjekter til
erfaren bruker i Helse SørØst, sier Gudrun.

MOR OG DATTER på tur til Kraków for å se Elton John live.

sier hun allikevel følte seg alene. Hun

- Jeg ble tidlig spurt av Ann-Karin Grøn-

på mening og kunnskap, gjorde at hun

manglet både fellesskap og kunnskap i

vold (red.anm. som inntil nylig jobbet

i 2005-startet opp det som fikk nav-

den nye situasjonen. Det fant hun blant

i sekretariatet i forbundet) om å være

net «foreldrenettverk i LTN». Dette var

annet gjennom Personskadeforbundet

brukermedvirker i ulike sammenhenger.

et prosjekt som ble finansiert gjennom

LTN.

Dette sa jeg ja til, og jeg har siden den

Extrastiftelsen og som hadde som formål

gang vært med som brukermedvirker

å skape arenaer og opplæring for familier

Etter oppholdet på Sunnaas sykehus ble

i mange prosjekter. Blant annet et fa-

med barn med ervervet hjerneskade,

Statped og Øverby kompetansesenter på

milieprosjekt som het «Hva med oss?»

uavhengig av hvor i landet man bor. Alt

Gjøvik en veldig viktig arena for familien.

og som handlet om hvordan foreldrene

i samarbeid med fagmiljøer.

De hadde ansvaret for elever med erver-

til barn med funksjonsnedsettelser har

vet hjerneskade. Gunvor, mammaen og

det. "Transition in rehabilitation" var et

- Jeg lærte utrolig mye, og kunne også

pappaen hadde flere opphold der og var

annet, med Tone Alm Andreassen i spis-

bruke både mine egne erfaringer, og jeg

også med i et familieprosjekt med midler

sen, og som handlet om overgang fra

utvidet kompetansen som ergoterapeut

fra Extrastiftelsen i flere år. Det handlet

sykehus til kommune. For tiden er jeg

i kommunehelsetjenesten. Men det som

om å treffe andre familier i tilsvarende

brukermedvirker i styringsgruppe i Helse

har vært min viktigste rolle som pårøren-

situasjon, samt å møte erfarne fagper-

sør-øst i forbindelse med utarbeidelse av

de i Personskadeforbundet LTN er som

soner i denne sammenhengen. De var

behandlingslinjen for barn og unge med

brukermedvirker, i alt fra forskningspro-

også sammen på Fjellheimen leirskole

ervervet hjerneskade (BHL).

sjekter til erfaren bruker i Helse Sør-Øst,

med flere andre familier. Gøy og viktig!

sier hun, og legger til:
Gudruns utdanningsbakgrunn, samt jakt
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- I tillegg til at jeg selv har lært mye og

- Det har vært noen kamper, sier Gu-

vel egentlig aldri blitt spurt heller. Selv

kommet nær på mange fagmiljøer, opp-

drun. - For eksempel å få Gunvor,

om jeg har vært på mange årsmøter

lever jeg at mine erfaringer har gjort en

som slet med lungene, til å spille kla-

har jeg ikke følt meg presset. Heldigvis.

forskjell. At jeg har blitt hørt på og har kun-

rinett igjen. Behandlerne var skeptis-

Egentlig har jeg hatt nok med min rolle

net komme med innspill som har bidratt

ke og mente det vart slitsomt, men

som brukermedvirker. Med jobb som er-

til å skape endring. Det er en god følelse.

når hun endelig mestret det, gjorde

goterapeut, ektefelle, et par friske barn

det helt klart lungekapasiteten bedre.

og ett skadet barn som skulle følges opp

HJEMME OG HVERDAGEN

I tillegg ble munnmotorikk og språk mye

har man begrenset med tid og ressurser,

Nå er Gunvor 34 år. For halvannet år si-

bedre. Det samme opplevde vi med klat-

sier hun.

den flyttet hun hjemmefra og inn i egen

ring. Brått fikk hun det og til, og i dag

leilighet i et privat bofellesskap som

klatrer hun to timer ukentlig på Vulkan

mamma Gudrun har vært en pådriver

i regi av Kolsås Klatreklubb.

til å få etablert. Rart, men naturlig. Hun

- Hva gjør dere når dere er på årsmøte?
- Det handler selvsagt om valg av kan-

har sine assistenter. Klatrer, rir, trener på

Sammen med mammaen deltar Gun-

didater, men også om å drøfte saker vi

tredemølle og ellipsemaskin og driver

vor gjerne på årsmøtene i laget, samt

skal jobbe med fremover. I år kommer jeg

med styrketrening.

de årlige utfluktene til Tusenfryd og til

til å si noe om viktigheten av å fortset-

Wallmanns. På begynnelsen av 2000-tal-

te både med Wallmanns og Tusenfryd

- Vi som er foreldrene til Gunvor er også

let var de også på sommeropphold på

for oss i laget. Både fordi Gunvor og jeg

med på noen faste aktiviteter. Jeg tenker

Eidene, noe som forbundet arrangerte.

har glede av det, men også fordi mange

at det er viktig å holde kontakten med
Gunvor, bofellesskapet og de ansatte der.

andre setter særlig pris på disse aktivi- Jeg har aldri hatt et verv i laget, og har

tetene som er i nærheten og dermed er
lett tilgjengelige.
ALDRI VURDERT Å MELDE SEG UT
Gudrun forklarer at hun aldri har vurdert
å melde seg ut. At hun er stolt av å kunne
bidra gjennom sitt medlemskap, og hun
mener at forbundet jobber systematisk
og godt for å endre politikken
og systemer.
- Jeg setter pris på Personskadeforbundet LTN. Også
personlig. Det er et unikt fellesskap. Å leve med ervervede
skader gjør noe med oss, fordi
vi har et bilde av hvordan ting
var før, og det gjør situasjonen ekstra sårbar, avslutter
Gudrun Holmøy.

KLATRING ER EN AKTIVITET som stimulerer både hjernen og kroppen. Gunvor behersker kunsten og er i klatreveggen
et par timer pr uke.
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Kor Sprøtt, i år etter år

INGEBORG DAHL-HILSTAD fra Personskadeforbundet LTN tok med seg generalsekretær
FAKSIMILE FRA LOKALAVISEN.

i Stiftelsen DAM, Christian Lillehagen for å hilse på koret Kor Sprøtt.

Det er nå over ti år siden Personskadeforbundet LTNs lokallag i
Sør-Trøndelag fikk penger til å starte
opp et kor. Ingen hadde forespeilet
at tiltaket ville gi så mye glede både
for de som deltar og tilhørere.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Ingeborg Dahl-Hilstad tok med seg Chris-

trafikkskadde, pårørende og ikke minst

tian Lillehagen, som er generalsekretæren

mange konfirmanter for å overvære ar-

i Stiftelsen DAM, til Trondheim for å møte

rangementet.

korets deltakere og delta på en øvelse.
Etter gudstjenesten var det, tradisjonen
- Jeg må innrømme at jeg var stolt av

tro, lysmarkering på E6 ved Horg kirke.

å kunne vise frem de fine folkene. Og

Politiet stengte veien og deltakerne sang

Lillehagen ble både imponert og rørt i

«Deilig er jorden», etterfylt av 1 minutts

møtet med koret, sier Dahl-Hilstad.

stillhet før trafikken igjen kunne suse

Det var Stiftelsen Dam som i sin tid fi-

videre.

nansierte oppstarten av korprosjektet

ET VIKTIG ÅRLIG ARRANGEMENT

som har det klingende navnet Kor Sprøtt.

Årlig synger Kor Sprøtt på en minnegudstjeneste som blir arrangert i Horg kirke.

Generalsekretær i Personskadeforbundet

Gudstjenesten er et samarbeid mellom

LTN Ingeborg Dahl-Hilstad er en av flere

menigheten og Personskadeforbundet

som har fulgt koret gjennom en årrek-

LTNs lokallag i Sør-Trøndelag.

ke. Faktisk siden oppstarten. Hun mener

FAKTA
Kor Sprøtt fikk midler til å starte
kor i 2009, og de synger den dag i

prosjektet er så bra at da Stiftelsen DAM

Under årets minnegudstjeneste skriver

dag. Det aller beste: De vil gjerne

spurte om å trekke frem en favoritt, falt

lokalavisen at det både var rørende og

ha deg med! Om du bor i områ-

valget på koret i Sør-Trøndelag.

imponerende da koret fremførte san-

det og er interessert - ta kontakt

gene «La oss leve med hverandre» og

med Personskadeforbundet LTN

- Jeg måtte bare tenke meg om et mil-

«Trondheimsnatt». Avisen påpeker også

Sør-Trøndelag lokallag.

lisekund før jeg sa Kor Sprøtt.

at oppmøtet var godt og at det kom både
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Helsefelleskap – og pasienter
med rehabiliteringsbehov
Til tross for at kommunene gjør sitt beste for å ta
imot pasienter med sammensatte behov, forteller
pasienter at de selv – eller deres pårørende – blir
sine egne koordinatorer.

Av Emilie Duane Nordskog, leder av ungdomsrådet ved
Sunnaas sykehus og medlem av Personskadeforbundet LTN, Øystein Ultvedt, leder av brukerutvalget ved
Sunnaas sykehus, Kathi Sørvig, klinikksjef og Kirsten
Sæther, samhandlingssjef ved Sunnaas sykehus.
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Regjeringen og KS har nylig lansert

fra både sykehus og den kommunale tje-

for å ivareta pasienter med sammensatte

ett av hovedgrepene i den kommende

nesten, mange av dem i årevis fremover.

behov. Hvordan denne gruppen skal sikres

Nasjonale helse- og sykehusplanen

Til tross for at kommunene gjør sitt beste

rehabilitering, skal på dagsordenen i de

(NHSP): Det skal etableres 19 helsefel-

for å ta imot pasienter med sammensatte

nye helsefelleskapene. De kan være barn,

lesskap, der sykehusene og kommunene

behov, forteller mange pasienter at de

ha kroniske tilstander, ha problemer med

skal samarbeide, med mål om å «skape

selv eller deres pårørende blir sin egen

rus og psykisk lidelser, og de kan være

mer sammenhengende og bærekraftige

koordinator.

skrøpelige eldre: Alle disse kategoriene

helse- og omsorgstjenester til pasienter

har vi på Sunnaas.

som trenger tjenester fra både spesia-

Vi vet også at mange opplever mangelfull

listhelsetjenesten og den kommunale

kompetanse lokalt. For eksempel mangler

Selv om vi merker oss at pasienter med

helse- og omsorgstjenesten».

mange kommuner logoped, som er viktig

rehabiliteringsbehov ikke er spesifikt nevnt

for hjerneslagpasienter med talevansker.

som målgruppe, tar vi det som en selvfølge

Fire pasientgrupper skal ha høyest pri-

De får ikke den hjelpen de trenger for å

at de likevel er inkludert og skal prioriteres.

oritet: Barn og unge, pasienter med al-

etablere et meningsfylt og aktivt liv i sin

Mange av våre pasienter har livslange

vorlige psykiske lidelser og rusproblemer,

nye situasjon. Dette er ille for den enkelte

behov for sammensatte helsetjenester fra

skrøpelige eldre og pasienter med flere

pasient og dyrt for samfunnet.

både kommuner og sykehus. Er det slik

kroniske lidelser.

du har tenkt, statsråd Bent Høie?
SIKRES REHABILITERING?

FLERE REDDES

Vi er positive til etablering av helsefelles-

Kronikken ble publisert på

Ved Sunnaas sykehus mottar vi 2400

skap som gir tjenestene et felles ansvar

dagensmedisin.no 23.11.2019.

pasienter til høyspesialisert rehabilitering i året, av dem 130 barn og unge. De
kommer til oss etter alvorlige skader og
ulykker, eller som følge av sykdommer

TRYGGE SYKEHUS OG BEDRE HELSETJENESTER –
UANSETT HVOR DU BOR
Nasjonal helse- og sykehusplan

De viktigste målene i Nasjonal helse-

handler om:

og sykehusplan:

Nye behandlingsmetoder og ny teknologi

• pasienter som deltar aktivt i be-

• Styrke pasienten

gjør at vi i dag redder langt flere enn tidli-

slutninger om egen behandling og

som hjerneslag eller hjernekreft.

gere, gjennom intensiv akutt behandling.

utvikling av helsetjenesten

I årene fremover vil derfor flere trenge

• ansatte i riktig antall og med riktig

tverrfaglig rehabilitering etter sin skade

kompetanse som får brukt tiden sin

eller sykdom. Dette skal den kommunale

riktig

• Prioritere tilbudet innen psykisk helse
og rusbehandling
• Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
• Nok helsepersonell med riktig kom-

helse- og omsorgtjenesten, sammen med

• sykehus som har klar oppgavedeling

spesialisthelsetjenesten, følge opp når

og som arbeider sammen i team

• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet

pasienten er ferdig med rehabiliterin-

• kvalitet utvikler helsetjenesten. Vi

• Bedre oppgavedeling og samarbeid

gen i sykehus og skal mestre sitt nye liv

styrer etter kvalitet

i hjemkommunen.

petanse

mellom sykehus
• Styrke akuttmedisinske tjenester
utenfor sykehus

ILLE FOR DEN ENKELTE
Våre pasienter trenger derfor tjenester
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Å bli hørt som pårørende
Nylig skrev en fortvilet mor et innlegg i BT (Bergens Tidene) der hun fortalte om kampen for å ivareta sin kognitivt skadde datter. Overskriften hun bruker taler for seg selv: Det er å skrike i orkans motvind.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Innlegget som er skrevet som et brev

stander, men egentlig ikke noe for barn

I dag, en drøy uke senere, kommer Bernt

til helseminister Høye, har som mål å

med ervervet hjerneskade (EHS). Det er

Høie med et tilsvar på Irene Ahnélls inn-

gjøre han (og myndighetene) bevisste

så få tilfeller.

legg. Også dette publisert i BT.

«Sier dere at dere ikke vil at jenten skal

Ministeren skriver at han føler med fa-

bo hjemme hos dere?».

milien og at slike historier er viktige fordi

på hvordan hjelpeapparatet oppleves og
fungerer for hennes lille familie.
Den fortvilte moren heter Irene Ahnéll.

«systemet» kan lære av dem.

I 2018 ble livet hennes snudd opp ned

Det fikk vi servert etter å ha detaljskil-

da hennes den gang 6 år gamle datter

dret utfordringene hjemme for «tusende

Deretter starter han å messe opp en

ble kognitivt skadet i forbindelse med

gang», i desperasjon etter kyndig hjelp

masse politiske prosesser som er i gang

en akeulykke.

og avlastning.

eller er delvis gjennomførte. Blant annet
Opptrappingsplanen for habilitering og

Ahnéll beskriver i BT-innlegget hvordan

Vi fikk omsider komme inn i varmen i et

rehabilitering, Likeverdsreformen, søm-

hun opplever at datteren har blitt en kas-

såkalt lavterskeltilbud, der barn og/eller

løse overganger, og Nasjonal helse- og

teball i et system der ingen vil ta ordentlig

foreldre kan få inntil ti timer hos psyko-

sykehusplan.

ansvar eller har et adekvat tilbud. Her er

log. Vi passet egentlig ikke inn der, og

et kort utsnitt av hennes fortvilte innlegg.

dessverre kom psykologen ingen vei.»

«Hun trenger hjelp til å takle traumet

EN AV MANGE

ner. Likevel, Irene Ahnéll føler nok ikke å

etter ulykken, tap av funksjoner, sitt «nye

Personskadeforbundet LTN vet at dess-

ha kommet noe videre i sin kamp for en

jeg» og nye liv. Hjelp til å lære å regulere

verre er ikke Irene Ahnéll sin opplevelse

bedre hverdag for den kognitivt skadde

følelser og gjenlære sosiale koder.

og situasjon unik. For barn med kognitive

datteren.

Ministeren svarer med mange ord, og
referer til politiske dokumenter og pla-

utfordringer er tilbudet ofte mangelfullt,
Men så hører hun liksom ikke hjemme i

og derfor ender de opp som kasteballer

Det er dessverre vanskelig å tro at hun

psykisk helsevern for barn og unge, blir vi

eller med et tilbud som ikke møter deres

etter Høies innlegg opplever av at vinden

fortalt. For skaden er jo somatisk og ikke

behov.

løyer og at ropene hennes nå vil komme

psykisk. I tillegg har ikke kognitiv terapi
noe for seg hos så små barn, får vi høre.

frem.
På sidelinjen står gjerne en flokk fortvilte
pårørende som sliter seg ut. Både fordi

Vi blir fortalt at de har mye god hjelp for

de forstår at barnet ikke får den hjelpen

dem med cerebral parese, utviklings-

de behøver og fordi behov må kjempes

hemming og Downs, altså medfødte til-

gjennom ett for ett.
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MINISTER HØIE SVARER med mange ord, og
referer til politiske dokumenter og planer.
Likevel, Irene Ahnéll føler nok ikke å ha
kommet noe videre i sin kamp for en bedre
hverdag for den kognitivt skadde datteren.
Foto: regjeringen.no
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Smått & Viktig
Røyking kan føre til hvite arr i hjernen
Nesten halvparten av alle som er
over 50 år, har hvite arr i ledningsnettet i hjernen. Nå viser forskning
at røyking kan forsterke disse arrene.
Det er godt mulig at du er en av dem med
hvite flekker i hjernen. Friske folk skånes
ikke, men syke kan være mer utsatt. Røyker
du, øker risikoen enda mer.
Du merker det nok ikke så altfor godt med
mindre legen finner på å legge deg inn i
en MR-maskin. Da kan man se dem. Hvite

relaterte funnet. Det er ikke bra for hjernen,

flekker i hjernen. Dette er arr i lednings-

og gjør den mer sårbar, fastslår hun.

nettet.

andre deler av hjernen blir påvirket av et arr.
Også steder som er langt unna.

Håberg fant nettopp ut noe nytt om de
Litt ekkelt å tenke på, men det går vel greit

hvite flekkene. Funnene er nylig publisert

– Røyking og høyt blodtrykk øker risikoen

hvis det er så vanlig?

i en vitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ne-

for dette, forklarer Håberg.

uroImage.
– Både ja og nei, sier Asta Håberg, professor

Hun sier at en så frisk hjerne som mulig

i nevrovitenskap ved NTNU i en artikkel i

Hvis du får et arr på ledningsnettet, er det

kan redusere negative effekter av hjerne-

universitetets magasin Gemini.

lett å forstå at det får en betydning for

sykdom. Vanlige helseråd med å behandle

akkurat den delen hvor arret er. Det Håberg

høyt blodtrykk og ikke røyke er derfor bra

og hennes kolleger fant ut var at også helt

for både kroppen og hjernen.

– Hvite flekker er det mest vanlige alders-

Erstatningsrettslig seminar
For sjette år på rad arrangerer Personskadeforbundet LTN et erstatningsrettslig seminar sammen med advokatfirmaene Ness Lundin og Riisa.
Målet er skape et fora der man kan diskutere aktuelle juridiske saker.
Seminaret gikk av stabelen torsdag 11. februar, og de over 80 fremmøtte hadde
program fra klokken 0900 til 1630. Tilbakemeldingene er positive og planen er å
gjenta suksessen til neste år.

– 12 –

Kontinuerlig politisk kamp
En viktig politisk arena for interesse- og bruker organisasjoner som
Personskadeforbundet LTN er møtene med de ulike komiteene på
Stortinget. I praksis betyr det at vi
får tildelt noen få minutter til å gi
et tilsvar til en lovendring eller noe
som berører våre interesser. I tillegg
skriver vi også brev og kommentarer
til politikerne.

Personskadeforbundet LTN har holdt den

2. Helse- og omsorgskomiteen. Bakgrun-

politiske fanen høyt siden oppstarten for

nen for møtet var foreslåtte endringer i

36 år siden. Kampene har vært mange,

pasientskadeloven. Særlig var vi kritiske

og ofte er det tids- og ressurskrevende

til opprettelsen av en egen medisinsk

prosesser, men heldigvis når vi også inni-

invaliditetstabell i pasientskadesaker,

mellom frem og kan «krysse av» for at vi

fordi vi mener den vil komplisere er-

fikk gjennomslag for våre synspunkter.

statningsoppgjør. Den vil i tillegg være

TEKST: Gunn Kvalsvik

Vi har vært på følgende komitemøter:

Det er ikke alltid vi går i høringer, ofte

1. Utdannings- og forskningskomiteen.

sender vi også politiske tilsvar gjennom

En bruker- og interesseorganisasjons

Anledningen var en stortingsmel-

post. Det har vi gjort i forbindelse med ny

hovedanliggende er å ivareta inter-

ding som handlet om tidlig innsats

samferdselsstatsråd der vi gav noen gode

essene til brukerne. Det

og spesialundervisning. Her var vi

og velmenende råd rundt veipolitikken. Vi

opptatt av at vi ikke må vanne ut

har også vært på banen og kommentert

fagmiljøene, for å sikre kompetansen

at stadige utskiftninger av statsråder gjør

til barn med ervervet hjerneskade.

det vanskelig å jobbe langssiktig.

ligger i ordet.

prosessdrivende og oppleves som uoverFor å gi et bilde på hva dette innebærer de-

siktlig og vil i svært mange tilfeller være

ler vi noen av aktivitetene så langt i 2020.

fordyrende for de det gjelder.
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Mer senskader også blant de
med mindre skader
En fersk doktorgradsavhandling har sett på hvordan det går med traumepasienter som er lettere eller moderat skadet etter at de er skrevet ut
fra sykehus. Konklusjonen er at flere enn forventet sliter med senskader.
TEKST: Gunn Kvalsvik

Det er selvsagt en lettelse å få beskjeden

- Det er dessverre ikke forsket på hva

om at «du bare har lettere eller moderate

som skjer etter at pasienter som over-

skader» etter å ha vært utsatt for en ulyk-

lever, og som bare er journalført med

ke. Skrammer, et brudd eller to - og noen

moderat eller lettere traumer, blir skre-

sting kanskje. Det hadde liksom vært så

vet ut. Det handler om tid, lengde på

mye verre dersom det også i journalen

behov for sykelønn og eventuelt an-

hadde stått alvorlige traumer.

dre sen-virkninger. Når jeg valgte dette
som tema måtte derfor prosjektet og

VET FOR LITE

forskningsskissen bygges opp fra grun-

Ifølge Oddvar Uleberg, og funnene i hans

nen, sier han.

doktorgradsavhandling The trauma
system and the patient - a national,

Uleberg, som er overlege ved St Olavs

regional and individual perspective er

hospital samt forsker ved Stiftelsen

det ikke gjort noen konkrete forsknings-

Norsk Luftambulanse, forklarer at tall

prosjekter som har sett på senereeffekter

fra Folkehelseinstituttet viser at det årlig

av milde og moderate skader. Altså hva

er rundt 540.000 personer som har behov

som skjer etter at disse pasientgruppe-

for behandling etter skader.

ne skrives ut og hvordan de etterhvert
rehabiliteres tilbake til samfunnet og en

- Heldigvis går det bra med de fleste

normal hverdag.

som skader seg, sier overlegen. - Bak
disse tallene vet vi blant annet at mellom 7000 og 8000 mennesker blir påført
traumer som følger av skader, og at av
disse blir ca 80 prosent diagnostisert
som moderate og lettere traumer.

PROSJEKTET
Første del av doktorgradsprosjektet, for-

Kategoriseringen av hvem som er trau-

teller Uleberg, handlet om å hente inn

mepasienter, er basert på en skala som

data fra traumeregisteret de siste tre

brukes internasjonalt. Konkret betyr det

årene. Felles for de som ble plukket ut

at man vurderer omfanget av en skade

var at de hadde vært pasienter ved et

til mellom 1 og 15. Mellom 0 og 9 betyr

sykehus i Midt-Norge og kategorisert

mild, 9 til 15 er moderat, og over 15 for-

som traumepasienter. Totalt var det 2

teller om et alvorlig traume.

320 pasienter.

ODDVAR ULEBERG
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DET ER DESSVERRE ikke forsket på hva som skjer etter at pasienter som overlever,
og som bare er journalført med moderat eller lettere traumer, blir skrevet ut.

sammenligne tallene med resten av
populasjonen. De gikk også 2 år tilbake
i systemet for å se på folks sykemeldingshistorikk. Noen av gruppene ble
for små, men forskeren mener de hadde
nok grunnlag for å fastslå at de skadde
utgjorde en representativ andel av vår
populasjon.
- Å se på tall opp mot «normalen» er
nyttig for å vite at opplysningene man
sitter med i hovedsak er endringer som
har skjedd på grunn av skaden og ikke
av andre forhold, sier han.
UVENTET RESULTAT
Ikke uventet fant forskerne at pasientene
med de mest alvorlige skadene var de
største forbrukerne av medisinske støtteordninger.
– Mer overraskende fant vi at blant pasienter med mindre og moderate skader
økte andelen som mottok medisinske
stønadsordninger to til tre ganger, sammenlignet med tiden før skaden. Jeg og
flere med meg ble overrasket over dette
tallet, sier forskeren.
Han forklarer at før skaden var det 8
- Vi tok deretter bort de som var under

materialet ved å se på sammenheng

prosent av pasientgruppen som mottok

16 og over 65 år, samt de som hadde

mellom skade og pasientens evne til å

sykepenger. Av de som ble alvorlig skadd

mottatt trygd de to siste månedene før

komme tilbake til jobb, samt hvorvidt

var det 40 prosent som mottok medisin-

skaden. Grunnen til «ryddingen» var at

pasientene hadde behov for medisinske

ske stønadsordninger etter skaden, men

vi ønsket å bruke «tilbake til jobb»- som

støtteordninger som sykepenger, arbeids-

også 22 prosent av de med moderate

en indikator på hvorvidt skaden hadde

avklaringspenger eller uføretrygd.

skader og 16 prosent av dem med lettere

påvirket livene deres.

skader fikk slike ytelser.
For å verifisere ytterligere koblet de talle-

Til slutt satt forskerne igjen med 1192

ne opp mot utdanningsdatabasen, samt

Overlegen mener at funnene i avhand-

pasienter. Deretter startet de å sortere

justerte for alder og kjønn for å kunne

lingen hans gir en ytterligere indikasjon
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FARGE:
Rødt er store traumer
Grønn er moderate traumer
Sort er milde traumer
FORKLARING TIL KURVEN:
Første året faller alle gruppene av
traumepasienter. Det betyr at flere og flere kommer tilbake til jobb,
og om man følger kurven ser vi at
mange er tilbake til jobb innen ett år.

på at vi bør ha et større fokus på de

som før. Et reddet liv skal også leves,

påstanden, men en studie fra TØI fra

som overlever etter skader. At helseve-

sier han.

2007 har kommet fram til at besparel-

senet må ta ansvar og ikke bare etter-

sene ved en tettere oppfølging kan være

late mennesker som har blitt rammet

MER OPPTATT AV DØDEN, ENN LIVET

opp mot 200 milliarder kroner. Vi snakker

av traumer til samfunnet og seg selv.

Norske myndigheter, har vært svært

altså om enorme summer.

Særlig det første året etter skaden bør

opptatt av å telle død og overlevelse.

man følge tett opp.

Noe som for så vidt også er interessant.

Uansett kalkyler, nå ønsker overlegen å

Problemet er at de har brukt disse tallene

dykke videre ned i materien. Han vil møte

Uleberg mener traumesystemet bør lære

som indikatorer på hvor god kvaliteten

menneskene bak tallene, snakke med

av fokuset vi de siste årene har hatt på

er i vårt helse- og velferdssystem. Det

dem og identifisere behovene de har.

kreftpasienter og deres senskader. Nem-

handler ikke bare om å få ned døds-

lig at svært mange som er «friske» sliter

tallene.

- Jeg tror ikke det handler om sykehus-

med forskjellige funksjonsnedsettelser.

innleggelse og de store «tingene». Mange
- Vårt helsesystem styres i stor grad av

sliter med vondt i hodet, konsentrasjons-

– Folk er selvsagt redde for fysiske smer-

å få mest mulig helse for pengene. Jeg

problemer, søvnproblemer og angst etter

ter etter at de er rammet av en skade,

er overbevisst om at tettere oppfølging

skaden. For de fleste, antar jeg, handler

men de er kanskje enda mer redde for å

av traumepasienter vil spare oss for mye

det om å bli sett og å få informasjon om

ikke komme tilbake til det livet de hadde

penger, sier Uleberg.

tilstanden, samt små, men helsebrin-

før de ble syke. For eksempel lurer de på

gende behandlinger, avslutter overlege

om de kan være den kjæresten de var,

Det finnes, ifølge han, ingen gode øko-

delta i yrkeslivet eller leke med barna

nomiske kalkulasjoner som underbygger
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Uleberg.

Chatboter - slett ikke for alle
Digitale løsninger har potensiale
til å gi personer med nedsatt funksjonsevne økte muligheter til å ta
mer makt over sitt eget liv, men
det krever at den teknologien som
benyttes er tilgjengelig for alle. Og
det er den definitivt ikke.

FORSKJELL PÅ TEORI OG PRAKSIS

• Spesielt personer med synsnedsettin-

Ingen av de testede løsningene levde opp

ger virker til å ha større utfordringer

til kravene Funka testet mot, som var ba-

med chatbotløsningen som er inkludert

sert på WCAG 2.1, men det var en forskjell

i testene.

i hvor godt de forskjellige implementa-

• Generelt mange utfordringer med

sjonene stod kravene det ble testet mot.

utydelig identifikasjon av lenker og
knapper samt dårlig kontrast. Disse ut-

Forskjellene bygger seg blant annet på

fordringene anslås av Funka som i stor

selve implementasjonen av ferdigløsnin-

grad å stamme fra implementasjonen

ger hos de fleste av aktørene. Det burde

av løsningen, ikke selve grunnmotoren.

Det blir stadig mer vanlig å bruke tekst-

altså være mulig å lage betydelig bedre

• Språket chatbottene brukte var forstå-

baserte chatroboter, eller chatbots. Chat-

brukeropplevelser om de som har ansvar

elig. Dog er det utfordringer i henhold

bots handler i hovedsak om å gi støtte

for implementasjonen har universell ut-

til den aktuelle chatbottens tolkning

til bedrifter og individer ved å simulere

forming i fokus.

av spørsmålene som blir stilt. Flere til-

TEKST: funka.no

menneskelig oppførsel gjennom å auto-

feller hvor informasjonsbehovet ikke

matisere dialog med hjelp av program-

Det er også leverandørenes ansvar å påse

blir dekket på grunn av misforståelser

vare, maskinlæring og kunstig intelligens.

at produktene de tilbyr bedrifter innfrir

og dårlig tolkning av forespørsmålene

de internasjonale kravene som finnes,

fra brukerne.

Bedrifter kan tilby mer effektiv kundeser-

flere av de testede chatbotløsningene

vice og spare penger mens enkeltindivider

brukte samme leverandør men presterte

kan gjøre for eksempel bordbestillinger

forskjellig i testen.

på restaurant eller sørge for at taxien

OM FUNKA
Funka gransker, utvikler og holder

bestilles til rett tid på en enklere måte.

I prosjektet har vi gjennomført ekspert-

kurs. De gir støtte, tester og setter

På sikt er det mange som tror at chat-

granskninger og brukertester. Interes-

normer. Funka arbeider med stan-

bots skal kunne hjelpe til med omtrent

sant nok skiller resultatene seg mye fra

darder for utvikling og analyse på

alle tjenester og bli en naturlig del av

hverandre; de implementasjonene som

nasjonalt og internasjonalt nivå, og

forbrukeres kontakt med selskaper.

har flest tilgjengelighetsfeil funnet under

de er markedsledende innen om-

ekspertgranskning var de som testper-

rådet universell utforming. Deres

Det høres jo fint ut, men hvordan fun-

sonene hadde minst problemer med. Det

motto er å ta et hvilket som helst

gerer dette i virkeligheten? For at chat-

er her viktig å påpeke at prosjektet har

grensesnitt og gjøre det universelt

boter skal kunne gi støtte til alle, må de

hatt ett begrenset budsjett og at testene

utformet.

også fungere for alle, sier Kristian Mun-

bygger seg på stikkprøver.

ter Simonsen, ekspert innen universell

• Flere av løsningene som er inkludert i

utforming av IKT hos Funka, som leder

denne undersøkelsen bruker den sam-

arbeidet med prosjektet.

me grunnmotoren. Dog skiller disse løsningene seg fra hverandre når man ser

Derfor har Funka med finansiering fra

på samsvarsraten. Mye av ansvaret

Bufdir, gransket hvordan noen utvalgte

for at løsningene er universelt uformet

implementasjoner av chatbots fungerer

tilfaller fremdeles den enkelte aktør, selv

for personer med funksjonsnedsettelse.

om løsningen er levert av en tredjepart.
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Mangler rutiner i rådspørring
Mennesker med funksjonsnedsettelse skal bli hørt i saker som angår dem.
For å sikre dette er det lovpålagt for kommunene å ha kommunale råd for
mennesker med funksjonsnedsettelse. Men få kommuner har rutiner som
sikrer involvering av rådene, viser en undersøkelse FFO har gjort.
TEKST: FFO

Rådene rådspørres i saker som handler

av sin kommune. Dersom det gis opp-

om tilgjengelighet, mens de sjelden eller

læringstilbud er det ofte i arbeidsti-

aldri involveres i skolesaker eller saker

den, noe som gjør det vanskelig for

rundt utforming av tjenestetilbud og –
innhold. Det viser undersøkelsen «Bruken

mange å delta.
•

Rådene blir i stor grad rådspurt om

av kommunale råd for funksjonshemme-

universell- og tilgjengelig utforming

de» i regi av FFO.

av bygg, mens tjenestene og tjenesteinnholdet i kommunene i liten grad

Målet med undersøkelsen var å kartlegge

berøres.

kvaliteten på samarbeidet mellom rådene og kommunene, hvilke saker rådene

- Det er alvorlig at mange kommuner

får til behandling og om de opplever å

ikke bruker rådene aktivt slik de er pålagt

bli lyttet til og tatt på alvor.

i saker som berører funksjonshemmede.
Manglende brukermedvirkning gjør at

Undersøkelsen viser blant annet:

kommunene går glipp av viktig erfaring og kunnskap, noe som kan bety et

•

•

At det er store forskjeller på hvor-

dårligere helsetilbud. I tillegg er det et

dan rådene involveres. Rådene må

demokratisk problem. Undersøkelsen

som regel selv hente inn saker, da få

viser også at mange kommuner tenker

saksbehandlere har rutine på å sende

alt for snevert når det gjelder likestilling

aktuelle saker til rådet.

av funksjonshemmede - det handler om

23 prosent oppgir at de «sjelden eller

mye mer enn tilgjengelighet og universell

1. Være proaktive

aldri» blir bedt om å gi innspill i aktu-

utforming! sier Lilly Ann Elvestad, gene-

Det er helt tydelig at rådene må være

elle saker. I saker der rådene gir inn-

ralsekretær i FFO.

proaktive for å få saker til behandling.

spill svarer 11,5 prosent at de «sjelden
•

•

ANBEFALINGER TIL RÅDENE:

De må følge med og be om å få aktuelle

eller aldri» blir tatt hensyn til.

MYE KAN GJØRES

saker oversendt, og purre på kommunene

Rådene ønsker å bli tidligere invol-

Undersøkelsen viser at mye kan gjø-

for at de skal forbedre sine rutiner for

vert enn de gjør i dag. De opplever

res for å styrke arbeidet til rådene for

tidlig involvering av rådet.

bare «i noen grad» (53 prosent) at de

mennesker med nedsatt funksjonsevne

får tilstrekkelig tid til å komme med

i kommunene. Noe kan rådene selv gjø-

2. Sørg for opplæring

innspill.

re, noe må kommunene ta ansvar for. I

Ofte tilbyr ikke kommunene opplæring i

60 prosent svarer «nei» på spørsmålet

rapporten kommer FFO med følgende

rådsarbeid, men når de gjør det: ta imot

om de har fått tilbud om opplæring

anbefalinger:

tilbudet. Flere frivillige organisasjoner,

– 18 –

Manglende brukermedvirkning gjør at kommunene går
glipp av viktig erfaring og kunnskap, noe som kan bety et
dårligere helsetilbud.
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO

UNDERSØKELSEN VISER AT mange kommuner tenker alt for snevert når det gjelder likestilling
av funksjonshemmede - det handler om mye mer enn tilgjengelighet og universell utforming.

2. Tilby opplæring
Det bør være i kommunenes interesse at
rådene har nødvendig kompetanse til å
utføre god brukermedvirkning, selv om
dette ikke er lovpålagt.
3. Sørge for engasjement og god
administrativ bistand
Flere råd melder om stadig avlyste møter
og tilsynelatende manglende engasjement for rådets arbeid hos kommuneledelsen. Flere ønsker seg også saksblant annet FFO, tilbyr opplæring i bru-

ANBEFALINGER TIL KOMMUNENE:

kermedvirkning. Dette kan være et godt
alternativ.

forberedende bistand fra kommunen,
noe som vil kunne høyne kvaliteten på

1. Få på plass bedre rutiner

rådenes innspill.

Kommunene må få på plass bedre
3. Åpne for et bredere spekter

rutiner for involvering av rådene i ak-

4. Utvide områdene rådene

av saker

tuelle saker, slik de er pålagt både i

involveres i

Undersøkelsen viser at rådene jobber

den gamle lovgivningen og i den nye

Undersøkelsen viser at mange råd invol-

godt med universell utforming og til-

forskriften. I dag er det i stor grad

veres godt i saker som har med univer-

gjengelighet, mens tjenestetilbudet og

opp til rådene hvilke saker de fanger

sell utforming og tilgjengelighet å gjøre.

innholdet i tjenestene sjelden er tema for

opp. Flere råd nevner at kvaliteten

Det er derimot et tilsynelatende ubrukt

rådene. Her kan rådene gjøre mye for å

på samarbeidet mellom rådene og

potensial i bruk av rådene hva angår tje-

styrke sin egen rolle og påvirke områder

kommunene er personavhengig. Bedre

nestetilbudet og innholdet i tjenestene.

av betydning for livet og livskvaliteten til

rutiner for involvering av rådene vil

Funksjonshemmedes interesser handler

mennesker med nedsatt funksjonsevne.

kunne endre dette.

om mer enn tilgjengelighet.
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Hjernehelse og fysisk aktivitet
Aller først en gladnyhet fra Hjernerådet, «Hjernen» blir hovedtema på
Forskingsdagene 2020. Datoen for
årets festival er 16.-27. september.
Det er en unik mulighet for å sette
søkelys på hjernen og hjernehelse.
TEKST: Frøydis Hatland

Å gå er også en glimrende form for mo-

å komme i gang med fysisk aktivitet!

sjon. Det er enkelt, nesten alle kan gjøre

Og tenk, forskning viser også at hjernen

det, og det krever minimalt med utstyr.

kan holdes yngre ved å trene. Altså er
det mange gevinster med å holde seg

Hjerneforskning har nemlig vist at hjernen

fysisk aktiv.

kanskje er det organet i kroppen som
har mest nytte av at vi er fysisk aktive.

Har du tenkt over hvilke fysiske aktiviteter

Ved fysisk aktivitet øker dannelsen av

som passer akkurat for deg?

nye blodårer både i hjernen og i andre
Vil du lese mer om forskingsdagene 2020,

organer som fører til økt blodgjennom-

Selv har jeg brukt mange år på å finne ut

finner du det på Hjernerådets nettside,

strømming til visse deler av hjernen. Det

hva jeg og kroppen min kan like. Jeg har

eller ved å følge linken her:

gjør at nervecellene blir bedre rustet til å

startet opp på diverse gruppetreninger

https://www.forskningsdagene.no/ar-

håndtere ugunstige situasjoner og skader.

som jeg har hatt lyst til, men gått på

tikler/hjernen-er-tema-for-forskningsdagene!t-7994

mange smeller fordi kroppen ikke har spilt
Det er først og fremst kondisjonstrening

på lag med meg. Der og da har det nok

som har størst innvirkning på hjernehel-

føltes som nederlag, men jeg har erfart at

Hvordan har det gått med hjernerådets

sen, derfor bør en helst få opp litt puls, og

det er viktig å ikke gi opp. Det er derfor så

«30-dagers utfordring» for bedre hjer-

gjerne bli litt svett på ryggen. Dette i følge

lurt å finne ut hvilken aktivitet som passer

nehelse? Altså utfordringen jeg gav deg

nevrolog og hjerneforsker Vidar Gunder-

akkurat deg og kroppen din. Aktivitetene

i januarnummeret av LEVE MED. Har du

sen som er gjest i Hjernepodden episode

vi velger må være både lystbetonte og

gjort en aktiviteter og fått opp pulsen,

4. «Aktiv hjerne-bedre hjernehelse».

gi passe utfordringer for kroppen. Det er

kanskje gått eller løpt en tur? Ja, da har

jo aktiviteter man forhåpentligvis skal

du gjort en fysisk aktivitet som er bra for

Han forteller videre at i Hypocampus,

holde på med i mange år, og kanskje er

hjernehelsen, som var en av utfordringene.

som er området i hjernen for hukommel-

man så heldige å ha flere aktiviteter og

se og læring, har en sett at fysisk ak-

variere mellom.

Frøydis Hatland er medlem i kognitivt

tivitet har bidratt til å øke nydannelse

utvalg i Personskadeforbundet LTN.

av nerveceller. Det kan være med på å

Turgåing er blitt min form for kondisjons-

Dette er et organ som skal bistå orga-

opprettholde og kanskje bedre kognitiv

trening. Tur kan man gå hele året, stort

nisasjonen og styret rundt forskning,

funksjon. Med kognitiv funksjon menes

sett hvor som helst, og variere lengde,

rehabilitering og poltikk rundt det

vår evne til hukommelse og læring, evne

tempo og vanskelighetsgrad på turene.

hjernefeltet.

til oppmerksomhet, konsentrasjon, reso-

Det er veldig trivelig å gå sammen med

nering og generell forståelse.

noen, men tur kan en fint gå alene og når
det passer inn i en egen dagsplan uten å

I tillegg til kondisjonstrening er alle former

være avhengig av et spesielt klokkeslett.

for fysisk aktivitet med på å styrke hele
kroppen vår, både fysisk og psykisk. Det

For meg passer det best å gå tur tidlig

meste som er godt for kroppen, er også

på dagen hvis jeg har mulighet til det.

godt for hjernen.

Det er fordi jeg har mest energi først på
dagen, og jeg merker at kroppen fun-

Det som er så bra, det er aldri for sent
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gerer best da. Jeg syns det gir en god

start på dagen! Aller best liker jeg å gå i
terreng hvis årstiden tillater det. Da kan
en samtidig nyte naturen rundt, og gå
på et variert underlag.
Vi har alle både gode og dårlige dager,
og på dårlige dager kan det være tungt
å være fysisk aktiv. Kroppen trenger også
ro, og det mener jeg må være helt greit
og nødvendig å ta hensyn til!
Dersom dørstokkmila en dag føles ekstra
tung å komme over, har jeg et lurt tips til
deg: Da kan du lage en avtale med deg
selv om at du skal gå ut, men at det er
lov å ombestemme seg og snu å gå inn
igjen etter fem minutter hvis det fortsatt
kjennes like tungt. Noen ganger, på en
skikkelig dårlig dag kan resultatet bli at
du snur, men de fleste gangene kjennes
det litt lettere når man først er kommet
ut, og man får lyst til å gå litt lenger. Og
tro meg, jeg har testet det ut, og det
funket for meg!
Oppfordringen fra meg er, å finne «sin
egen greie» med fysisk aktivitet, lage seg
en plan og sette seg realistiske mål underveis. Effekten av regelmessig aktivitet
kommer fort. Og kanskje aller viktigst,
ikke gi opp hvis/når du går på en smell,
da er det bare å starte forfra med små
skritt igjen!
Lykke til med fysisk aktivitet for en sterkere kropp og en bedre hjernehelse!
DERSOM DØRSTOKKMILA en dag føles ekstra tung å
komme over, har jeg et lurt tips til deg. Da kan du lage en
avtale med deg selv om at du skal gå ut, men at det er
lov å ombestemme seg og snu å gå inn igjen etter fem
minutter hvis det fortsatt kjennes like tungt.
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Landet rundt
Reisebrev fra internasjonalt farvann
Helga 11.-13. oktober var styrene i to
av kommunene i Hålogaland, altså Harstad og Vesterålen, på helgetur med Kielferga. Det var greit
å komme seg litt ut av hverdagen
og å kunne fokusere på planlegging av lokallagsarbeidet i året som
kommer. Kielferga er et flott samlingssted, og det ble mange timers
konsentrert jobbing. Og mingling, til
langt utpå morgenkvisten for noen
av oss.

samme sted. Dette hjelper på fokus og

pårørende eller som den som selv må

konsentrasjon.

leve med konsekvensene. Så det å skape aktivitet for medlemmene lokalt vil

I løpet av fredag kveld var mange ar-

være viktig for lokallagene i Hålogaland

beidsoppgaver fordelt og diskutert.

i året som kommer. Filmkvelder, turer

Styrearbeid er jo så mangt. Utvalgsar-

på bowlinghallen, eller i svømmehal-

beid, både lokalt og sentralt i forbun-

len, for den saks skyld, søndagstur eller

det. Utadrettet aktivitet, altså kontakt

pizzakveld, alt dette fikk vi klokket inn

med lokalmedia og mulige tema for

på årsplanen i løpet av noen effektive

medlemsmøter ble diskutert. Datoer

timer på Kielferga.

for julebord og helgetur til sommeren
ble plassert i kalenderen. Og vi drod-

Selvfølgelig hadde vi sjansen til å nyte

let og planla. På hvilken måte vil det

livet utaskjærs også. Maten var upå-

være gunstig å samarbeide med an-

klagelig, og hovmesteren svinset rundt

dre organisasjoner, som for eksempel

og så til at alle var fornøyde. Og nei, nå

Avstandene i Nord-Norge er som kjent

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

er dét avkreftet; hovmestere bruker i

store, og det å ha sjansen til å utveksle

eller Lærings- og mestringssenteret på

virkeligheten ikke snippkjole. Men godt

erfaringer fra styrearbeid og medlem-

sykehuset? Hvordan skal vi få flere til å

var det, åkkesom.

saktiviteter var bra. Dessuten er det godt

delta på foredrag og arrangementer?

tilrettelagt for arbeid om bord; møterom

Hva skal til? Hvordan få flere med?

TEKST: Thomas Torrissen

med stoler som fremdeles er behagelige

Og Kiel, denne sjarmerende havnebyen
nord i Tyskland. Sånn på størrelse med

etter noen timers bruk, ferdig opplegg

Det er jo dét Personskadeforbundet

Trondheim, kanskje litt flere innbyggere,

for det meste, og som sagt, at alle er på

LTN handler om, altså livet, enten som

men fremdeles en trivelig småby, sånn i
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KIELFERGA ER ET flott samlingssted, og det ble mange timers konsentrert jobbing, skriver Thomas Torrissen, styremedlem i Personskadeforbundet LTN Harstad lokallag.

europeisk sammenheng. Selv liker jeg å

gangen også. Litt mer enn budsjettert,

liv. Russefeiringen er over (denne tek-

komme meg litt utenfor turiststrøket, og

men det får jeg løse som min mor gjør

sten var skrevet i oktober), men til neste

jeg fant igjen den koselige platesjappa

det; jeg tar det av “hatte-kontoen”.

vår kommer det et nytt kull, og vi kan

borte på østkanten. Eller hvordan nå

kanskje gjøre noe der. Førstehjelpskurs?

himmelretningene er der i byen, “øst-

På overfarten tilbake til gamlelandet var

kanten” er nok mer av en magefølelse

vi nok litt reduserte alle mann, men vi

Facebooksiden må fylles, vakttelefonen,

enn en magnetisk retning.

hadde jo gjort unna mye av det formelle

eller Likeperson-telefonen, som den he-

dagen i forveien. Årshjulet var ferdig

ter hos oss, må passes. Vi må rekruttere

Innehaveren, Andreas, var i hvert fall på

utfylt, planene lagt, vi var enige om å

nye medlemmer, og vi må ta vare på

jobb; han er en pertentlig fyr, tyskere

samarbeide på tvers, i et nytt år med

dem vi har fra før av. Lokallagsarbeid

er jo etter sigende ganske ryddige av

flere, mer relevante og mer inkluderende

er som nevnt mangfoldig og temmelig

seg. På det med å snakke engelsk er

arrangementer enn noensinne. Det blir

allsidig, så om du som leser dette har

han, som tyskere flest, litt begrenset,

i hvert fall nok å henge fingrene i.

lyst til å bidra er det bare å ta kontakt!

skryte av den heller. Men musikk, det

Trailerne kjører fortere enn noen gang,

Vinterlig hilsen fra Thomas Torrissen,

er jo lingua franca. Så selvfølgelig ble

og om bilene krasjer vil forbipasserende

styremedlem i Personskadeforbundet

det en god del LP-plater på meg denne

heller ta en selfie på åstedet enn å redde

LTN Harstad lokallag.

og Derrick-tysken min er ikke mye å
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Landet rundt
Frivillighetens dag i Sortland
Personskadeforbundet Sortland og Andøy lokallags deltok på frivillighetens dag på kulturfabrikken på Sortland
den 05. desember 2019.
Bilder er sendt inn av Benedikte Andreassen, som er medlem av styret.
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Kryss meg på krykka
Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten e-post: ragni@skrivesmurfen.no Hjemmeside:www.skrivesmurfen.no
LITE
BARN

SIDEN

Toril
Alvsåker

BIDIGE

KRYR

MUSLING

RÅD
PIKE NAVN

SKIKKE LIG

MOT HAKE

UTROP
PIKE NAVN

FABEL AKTIG
TALL

GLANE

OVER VÆRE

SNØ MAN
DRIVENE SANGER

BEVE GER

PRO NOMEN

FARGE
UTØYET

LEVEN

UJEVN

ARRAN GERES
8. - 16.
AUGUST
FRANSK
ELV

ILLSINT

KEEN
STUND

BRUK BARE

KORN

PIKE NAVN

FORME

SKRIVER

KIKKER

DRYS SER

ETIKK
PENGE SPILL

GLANS

VASE

SNÅLT

BIL MERKE

MORE NEN

HAST

HUSKE

FRUKT

BLÅ ØYDE

TRE

DÅRLIG

TREET

Kryssordforfatter: Ragni Maria Hafsten – e-post: ragni@skrivesmurfen.no – Hjemmeside: http://www.skrivesmurfen.no

SKUER
PLAGG
OPPSUMMERER
PER ORETORP

ARTIK KEL
GUDINNE

ELV
SIKTE

STRØM

REK KENE

HUMRER

TIL HENGER

GRIS
AVTA

TITTE

SNILL

HINNE

FJON
FASE

SMERTEROP

ORDNE
TALL

HVOR DAN

ETTER RETT

ENHET

LIDE

GRESK
BOK STAV

PÅFUNN
MÅL

GRUVE ORD

TALL
FØRE

BAKKER

FARGE
ALV

AVSATS

GUTTE NAVN

GJØR
OPP

TROLL

INVI TERE
TRÅ

SMYGE
STILLHET

LE DELSE

PYTT
LÆRE STED

ARTE

LITEN
BÅT

BØNN

ÅTE

BÅL REST
OMRÅDE

DANSK
NAVN

SVAR

LEVE
I DET

VARSEL
LEDD

LEVE RER

ATOM

ALPIN GREN
NEDBØR

STU DERER
PRUSTE

MUNN DEL

KLEM
ABER

BRÅTT

OFRE
ETSE
ER DET
RIFT OM
Å FÅ

BAK VERK

PREPO SISJON

FUGL
LITT
SIDE
RE KLAME

NEVNE

OMRÅDE
DREIE
SMERTEFULL
RÅTTEN

REKKE FØLGE

LIKE

VINSTUE

MYNT

OPPGAVE
Sett sammen bokstavene i de fargede rutene (i
rekkefølge fra toppen og
ned). Dette blir løsningen
som du kan sende inn.

FORENE

VINNERE
Det trekkes tre vinnere
som får en overraskelse
i posten.

Løsning på forrige kryss
var:

JANUARVÆR

Elin Harefallet, Aurskog
Berit Stavseth, Ekne
Randi Stubberud, Oslo

Svarfrist: 10. mars

Send løsningsordet, samt navn og adresse til: levemed@personskadeforbundet.no eller pr. post til: Personskadeforbundet LTN, Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
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Selius & kidza
Om avhengighet
Lurer du på om du selv eller noen
du kjenner har et rusproblem eller
er avhengig av rusmidler, spill eller
andre ting?

venners alkoholbruk eller bruk av andre

denne personen ofte utsetter eller dropper

rusmidler.

andre aktiviteter hun eller han ellers liker
å holde på med, for å kunne spille data,

De som jobber i barnehagen, på skolen

drikke, eller ruse seg på andre ting. Da

eller er naboer kan oppleve at noe er galt,

kan det tyde på at dette begynner å bli

Ofte er det de som kjenner en person

uten å kunne sette fingeren på om det

et problem.

godt som først bekymrer seg for om han

er rus med i bildet.

eller hun er i ferd med å miste kontrollen
over en aktivitet.

Hvis denne personen slutter å gå
Veldig mange vil synes det er vanskelig

sammen med de vennene hun eller han

å tenke om seg selv at de har problemer

hadde før, og nå bare går sammen med

Mange foreldre bekymrer seg over barnas

med eller er avhengige av alkohol, nar-

folk som enten liker å ruse seg, bruker

spilling på data, TV-spill og aktiviteter

kotika, spilling eller andre ting.

all fritida si på å spille spill, og kanskje til

på nettet.

og med skulker skolen for å gjøre noe av
Hvis du lurer på om noen har et problem

Barn kan bekymre seg over foreldres eller

dette – da begynner det å bli et problem.

med disse tingene, kan du spørre deg om
Hvis denne personen har prøvd å slutte
med rus eller spilling på egen hånd, uten
å klare det, er det på tide å søke hjelp for
å klare dette.
Hvis personen mister kontroll over rusbruken eller andre aktiviteter, kan det
gå utover de mulighetene hun eller han
ellers har til å velge den utdannelsen eller
jobben man ønsker seg. Det kan også
føre til at man trekker seg tilbake fra de
vennene man egentlig trives med. Like
vanskelig kan det være om vennene også
trekker seg unna. Mange blir da sittende
igjen uten et rusfritt nettverk.
Kilde: Ungrus.no
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Tundra
Tiger

Kryssord

Soduko
Is som ser ut
som glass
Har du lagt merke til at is som
kommer fra kjøleskapet ikke er
klar? Men is kan være klar som
glass. Slik er det ofte med
istapper.
Slik lager du din egen
krystallklare is:

Du trenger
Kjele
Litt oppvaskmiddel
Papirhåndkle
Isbrett
Ca. 1/2 liter
destillert vann –
ikke bare
springvann eller
filtrert vann
Voksen hjelper

1

Hva skjedde?

Vask kjelen med oppvaskmiddelet,
skyll godt og tørk innsiden med et
papirhåndkle

Nå skulle isen din være fin og klar
To ting i vanlig springvann gjør isen
uklar – oppløst luft og oppløste
mineraler

Rengjør
isbrettet på
samme måte

2

Luften får vannet
til å smake bedre.
Kokt vann smaker
flaut

Hell det destillerte vannet i kjelen,
sett det på ovnen og kok opp
Kok vannet i 1
minutt, slå av ovnen og
la vannet kjøles ned til
romtemperatur

Mineralene i vannet kommer
fra steiner i bakken og
blir iblant tilsatt av
vannleverandøren

Luft

Mineraler

Destillert vann inneholder ikke oppløste mineraler,
og ved å koke det fjerner man den oppløste luften
Kult eksperiment: Hell litt kokt, destillert
vann i en beholder med flat bunn og la
det ligge i fryseren over natten

3
Sett vannet på isbrettet og la
det stå i kjøleskapsfryseren
over natten

– 27 –

© MCT/Bulls

Neste dag setter du bunnen av
beholderen i varmt vann for å
løsne isen og løfter forsiktig ut
isen. Den vil se ut som en
glassrute!

Nyland Maskin AS
Gamlevegen 1
6826 BYRKJELO
Tlf. 957 06 000

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 957 50 522

Drammen
Sveiseservice AS

Ringvegen 10
2815 GJØVIK
Tlf. 24 03 37 70

Ørland Bil AS
Toyota

Fagerheimsletta 71
Tlf. 473 27 729
Test oss på
service og kompetanse.

Apex Fysioterapi

Fjæraveien 2
7130 BREKSTAD
Tlf. 72 52 27 50

Helsesenteret,
Sandvågshaugen 1
9180 SKJERVØY
Tlf. 918 03 315

Scan Tank Auto AS

Rs Bilservice AS

Nordre Burås 33
5131 NYBORG
Tlf. 55 24 88 00

Sørbyveien 603
3178 VÅLE
Tlf. 33 06 02 13

H Trans og Anl Power
K-A Nicolaisen

Glassverkvegen 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Bil & Maskinservice
Nøtterøy AS

Kirkeveien 390
3143 KJØPMANNSKJÆR
Tlf. 33 34 54 40

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgg. 4
3017 DRAMMEN
Tlf. 32 89 89 50

8001 BODØ
Tlf. 75 59 10 00

Norvest
trafikkskole AS

Utne
Transport AS

Statsmin Torps v 49
1722 SARPSBORG
Tlf. 69 13 72 30

Holte Industri a.s

Spyle &
Rørkontroll AS

Myklebostad
8283 LEINESFJORD
Tlf. 975 60 062

Håtvetvegen 13
3810 GVARV
Tlf. 35 95 93 00

Finset Outboard
Ødegårdslia 29
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 909 30 198

Bygdeveien 31
3588 DAGALI
Tlf. 32 08 98 65

Kjell Arne Olsby

SB Transport AS

Tur og Taxi
Julius Grøtjorden

Stormyrveien 3
8008 BODØ
Tlf. 468 03 523

Øvre Flatås v 6
7079 FLATÅSEN
Tlf. 72 59 60 90

Vinstra
Karosseri AS

Bil-Spesialisten AS

Bakkane 4
6220 STRAUMGJERDE
Tlf. 908 56 801

Strandavegen 500
5710 SKULESTADMO
Tlf. 56 53 05 10

Bjørumsvn 16
4820 FROLAND
Tlf. 37 03 70 30

Apotek 1 Bømlo
Bømlo Storsenter
Bankbrekko 6
5430 BREMNES
Tlf. 53 42 20 40

Snopenesvegen 25
6017 ÅLESUND
Tlf. 930 82 402

Birkeland
Elektro A/S

Støget 74
4760 BIRKELAND
Tlf. 37 27 61 08

3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Ryensvingen 15, 0680 OSLO
Tlf. 22 62 60 80 - www.atl.no

Mostad Bil AS
Gjerstadveien 143
4993 SUNDEBRU
Tlf. 37 15 71 13

Einar Øgrey
Farsund AS

Lundeveien 171
4550 FARSUND
Tlf. 38 39 96 00

Borgegrendvegen 272
3630 RØDBERG
Tlf. 900 20 725

Sanderplassen 4
6813 FØRDE
Tlf. 916 45 340

Maskin &
Autoservice A.S

Blomdals
Opelhøgg AS

MKT Gruppen as

Hydroclean AS

T. Høyland
Bilverksted AS

Odd Gleditsch AS

Movigveien 5 B
4870 FEVIK
Tlf. 928 82 039

Bjørhaugsletta 8
4365 NÆRBØ
Tlf. 51 43 51 60

Storaneset Indre Område
5660 INDRE ARNA
Tlf. 55 24 03 40

Tollbodgata 22
4611 KRISTIANSAND S
Tlf. 815 00 194

Bremsnes
Bilverksted AS
Mekonomen

Taktekking
Sør Isola AS

Anton Jenssen
Transport AS

Riggen 24 D
4956 RISØR
Tlf. 451 04 549

Sundretunet, Sundrejordet 4

3570 ÅL
Tlf. 417 99 417
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Inger Floods vei 4
3676 NOTODDEN
Tlf. 35 02 09 20

Nygårdsveien 49
1423 SKI
Tlf. 64 97 69 69

Torneroseveien 9
4315 SANDNES
Tlf. 51 63 73 72

Prestegårdsskauen 2
4790 LILLESAND
Tlf. 905 27 054

Andersen Bil
og Bilskade AS

Bilforum Follo AS

Mikkeslmyrveien 4
4515 MANDAL
Tlf. 38 27 13 90

Vinnavegen 70
7690 MOSVIK
Tlf. 950 31 283

Stebekk Bygg AS
Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Dalaneveien 35
4618 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 00 26 00

Terminalen 9
3414 LIERSTRANDA
Tlf. 31 41 40 42

Elektro - Sør A/S

Billitsvegen 32
2848 SKREIA
Tlf. 414 00 490

6530 AVERØY
Tlf. 71 51 11 90

Bjarne Johansen
Bil-Demontering AS

Karl Bratlie
Karlshammer

Tømrer

Sola Auto AS
Arabergvegen 2
4055 SOLA
Tlf. 902 71 400

Langøen
Bilverksted

Orstadveien 114
4353 KLEPP STASJON
Tlf. 51 78 66 00

Stian Røyset
Transport AS

Maskinservice
Bøhnsdalen

Stømnervegen 80
2212 KONGSVINGER
Tlf. 971 47 165

RPT Production AS

Ramsøy AS

Ranenget 5
8626 MO I RANA
Tlf. 975 18 000

Kjøp og salg av brukte
anleggs maskiner
i hele landet.
Odd Arme: 976 50 223

Skollerudveien 140
1350 LOMMEDALEN
Tlf. 67 80 06 00

Hagelundvegen 25
2312 OTTESTAD
Tlf. 408 56 542

Løkkegata 16
2615 LILLEHAMMER
Tlf. 61 24 80 30

Hellestad
Maskin AS

Jernbaneveien 8
4821 RYKENE
Tlf. 482 37 119

3626 ROLLAG
Tlf. 416 35 092

Elite Bil AS

Storgata 79
2830 RAUFOSS
Tlf. 61 19 19 30

Bjørkanveien 59
6854 KAUPANGER
Tlf. 916 87 383

Voss Auto og
Servicesenter AS

Helgeland
Bilskade AS

Spjelkavikvegen 9
6011 ÅLESUND
Tlf. 930 64 064

Lomovegen 2, Lomoen
2640 VINSTRA
Tlf. 61 21 60 60

Solheim og Hjelleflat
Transport AS

Ødegården
Transport ANS

Backers gate 5
3080 HOLMESTRAND
Tlf. 959 35 949

Jevnaker
Bilverksted AS

Nordnorsk
Veisikring AS

Osloveien 147
1536 MOSS
Tlf. 920 53 055

Dronningens gate 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Leikanger
Auto AS

Hanahaug 10
6863 LEIKANGER
Tlf. 57 65 31 00

avd. Hokksund

Sundmoen Næringsområde

3300 HOKKSUND
Tlf. 32 25 26 80

PKF ReVisjon AS
Hadelandsveien 841
3520 JEVNAKER
Tlf. 32 11 44 80

Sandstuveien 70 G
0680 OSLO
Tlf. 22 78 28 00

Vrådal Bilsenter
6801 FØRDE
Tlf. 57 72 50 70

Klokkergårdveien
Bilservice AS
Klokkergårdveien 6
1711 SARPSBORG
Tlf. 993 76 688

Kviteseidvegen 1909
3853 VRÅDAL
Tlf. 35 05 61 16

Frank Kjosbakken AS

Bit Maskin AS
Torggata 22
8200 FAUSKE
Tlf. 481 12 300

Havnev 15
5918 FREKHAUG
Tlf. 56 17 14 50

Simonsen
Begravelsesbyrå as
7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Storgata 21
8370 LEKNES
Tlf. 401 02 828

6896 FRESVIK
Tlf. 57 69 83 00

Langebakk 25, 4596 EIKEN

Rongved
Mekaniske AS

Agenda AS

Motor Forum AS

Dalstuvegen 7
2340 LØTEN
Tlf. 62 59 09 01

Elvebyen
Bilpleie AS

Neumannsgate 17
3044 DRAMMEN
Tlf. 975 08 888

ANONYM
STØTTE

Frekhaug
Fysioterapi

Fagernesveien 22 -24
8514 NARVIK
Tlf. 76 96 70 00

Tlf. 909 28 817

K. Kleven AS
Kårhaugen 1
6522 FREI
Tlf. 71 52 30 54

Buss og
Reiseservice AS
Hadelandsveien 835
1482 NITTEDAL
Tlf. 32 84 88 02

Viuno AS

Nedre Tomtegate 2-4
1651 SELLEBAKK
Tlf. 69 35 76 70

Tlf. 74 28 09 00

Søren Øvretveits veg 9
4352 KLEPPE
Tlf. 51 78 51 00

5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Barstølveien 30
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 10 70

Velkommen til
Norges beste Bobil forhandler
www.solabobil.no
5585 SANDEID - Tlf. 52 76 49 00

SOLA BOBIL

TROMS og FINNMARK

Skippergata 18 B, 9008 TROMSØ.....................................Tlf. 77 65 74 00
E-post: info@karlsen-trafikkskole.no
www.karlsen-trafikkskole.no

TRØNDELAG
Eggen Trafikkskole AS

Kirkegaten 75 A, 7600 LEVANGER.................................Tlf. 74 08 20 10
E-post: info@eggen-trafikkskole.no
eggentrafikkskole.tabs.no

VIKEN

Storgata 2, 1890 RAKKESTAD........................................Tlf. 69 22 22 53
E-post: mail@ostfoldtrafikkskole.no
www.ostfoldtrafikkskole.no
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Øvre Damsted 2, 3740 SKIEN
Tlf. 901 85 868 - www.betongpumping.com

Kurt Syversen
Transport og Eiendomsservice AS

Bregnev 3, 8680 TROFORS
Tlf. 484 68 168 mlm. kl. 10-14
post@energisentret.no - www.energisentret.no
Batteri og produkter til høreapparat

Munkerudveien 27 A, 1163 OSLO
Tlf. 920 31 701

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

1302 SANDVIKA - Tlf. 67 81 70 00
www.vianova.no

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Nils Heglands veg 71, 4735 EVJE - Tlf. 957 13 200

Oscar Omdals terrasse 21, 4656 HAMRESANDEN
Tlf. 481 68 200 - www.omsorli.no

Schweigaardsgate 14, 0134 OSLO
Tlf. 962 09 666 - www.jagassistanse.no

Prestegårdsskauen 2
4790 LILLESAND

Stålhaugen 5
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 00 97 50
www.umar.no

Tlf. 905 27 054

Trygt på skoleveiene

time.kommune.no

orland.kommune.no

midt-telemark.kommune.no

as.kommune.no

nordre-follo.kommune.no

Halden
kommune

birkenes.kommune.no

halden.kommune.no

hoyanger.kommune.no

Oslo kommune
Fri Rettshjelp

Søndre Land
kommune
sondre-land.kommune.no

Birkenes
kommune

Åpningstid:
Mandag - Fredag: 0800-1535

Båtsfjord
kommune

Mandag - Torsdag: 1630-1900

batsfjord.kommune.no

Storgata 19, 0184 OSLO - Tlf. 23 48 79 00

Guovdageaidnu
- Kautokeino kommune
www.kautokeino.kommune.no
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Har jeg krav
på erstatning?
Personskade
Pasientskade
Yrkessykdom
Alm. praksis
Yrkesskade
Trafikkskade
Forsikringsrett

TRENGER DU ADVOKAT?
Rådfør deg med oss før du velger advokat.
Vi har nemlig over 30 års erfaring!
Send melding til
post@personskadeforbundet.no
eller ring 22 35 71 00.

ADVOK ATF I RMAE T

M EDLEM M ER AV DEN NO R S KE A DV O K ATF O REN I NG

Kontakt oss for en uforpliktende samtale

www.preto.no

Strandgaten 18 – Bergen
Tlf: 55 90 85 80 / Fax: 55 90 85 81

www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no
www.langsethadvokat.no

Er du påført personskade ved
Er du TRAFIKKULYKKE
påført personskade ved
TRAFIKKULYKKE
Er du ARBEIDSULYKKE
påført personskade ved
Er du
påført personskade ved
ARBEIDSULYKKE
FEILBEHANDLING
TRAFIKKULYKKE
TRAFIKKULYKKE
FEILBEHANDLING
kan du
ha krav på erstatning
ARBEIDSULYKKE
ARBEIDSULYKKE
kan du
ha krav på erstatning
FEILBEHANDLING
FEILBEHANDLING
kan du ha krav på erstatning
kan du ha krav på erstatning

Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen
personskadeerstatning.
harerlang
profesjonell
bistandinnen
i alle
Langseth
AdvokatfirmaViDA
et averfaring
landetsmed
ledende
advokatfirma
typer personskadesaker Vi
oghar
forsikringssaker.
personskadeerstatning.
lang erfaring med profesjonell bistand i alle
Langseth Advokatfirma DA er et av landets ledende advokatfirma innen
typer personskadesaker og forsikringssaker.
DAlang
er eterfaring
avoglandets
advokatfirma
personskadeerstatning.
har
medledende
profesjonell
bistand
alle
TaLangseth
kontakt i Advokatfirma
dag for en Vi
uforpliktende
kostnadsfri
vurdering
av diniinnen
sak.
personskadeerstatning.
har lang erfaring med profesjonell bistand i alle
typer
personskadesaker ogViforsikringssaker.
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
typer personskadesaker
og 42
forsikringssaker.
erstatning@ladv.no
eller 22
42 42
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42
Ta kontakt i dag for en uforpliktende og kostnadsfri vurdering av din sak.
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42
erstatning@ladv.no eller 22 42 42 42

Camilla Neuberth
Camilla Neuberth

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42
42 44.
Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no
Camilla
Neuberth
Camilla Neuberth

Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no
Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no
Haakon VIIs gt. 2, Postboks 1371 Vika, 0114 Oslo. Telefon: (+47) 22 42 42 42. Telefaks: (+47) 22 42 42 44. Email: advokat@ladv.no. Webside: www.langsethadvokat.no
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Avsender:
Personskadeforbundet LTN
Hausmanns gate 19
0182 Oslo

ANNONSER

HAR DU NY ADRESSE?
For at vi skal nå fram til deg trenger vi riktige kontaktopplysninger
i vårt medlemssystem; det være seg postadressen din,
mobilnummeret og mailadressen.
Dersom din mailadresse allerede er registrert i vårt system
kan du selv gjøre endringer. Gå inn på www.personskadeforbundet.no,
deretter på Min side. Brukernavnet er din mailadresse.
Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 35 71 00 eller:
medlemmer@personskadeforbundet.no hvis spørsmål.
Takk for at du holder oss oppdatert, slik at vi kan
holde deg orientert!

HVEM ER DIN
HVERDAGSHELT?
Vi ønsker å hjelpe deg til å løfte frem en som har
betydd mye for deg og dine da du trengte det.
Kanskje er det sykepleieren som så deg, naboen som alltid henter posten for deg eller hva med en god venn som
inspirerte deg.
Målet er å rette oppmerksomhet mot de viktige
støttespillerne som finnes overalt i samfunnet vårt.
VI oppfordrer derfor deg til å fortelle oss om din
hverdagshelt og hva han eller hun har betydd for deg.
Send inn til levemed@personskadeforbundet.no.

